
AM\1224017SV.docx PE662.893v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3.2.2021 A9-0219/59

Ändringsförslag 59
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 55

Förslag till resolution Ändringsförslag

55. Europaparlamentet understryker att 
mer än 3,5 miljoner människor i östra 
Ukraina, på båda sidor om frontlinjen, 
fortfarande är beroende av humanitärt 
bistånd och skydd och utsätts för strypt 
vattentillförsel och elavbrott. Parlamentet 
noterar att de utmaningar som dessa 
människor står inför har förvärrats av den 
pågående covid-19-pandemin.

55. Europaparlamentet understryker att 
mer än 3,5 miljoner människor i östra 
Ukraina, på båda sidor om frontlinjen, 
fortfarande är beroende av humanitärt 
bistånd och skydd och utsätts för strypt 
vattentillförsel och elavbrott. Parlamentet 
noterar att de utmaningar som dessa 
människor står inför har förvärrats av den 
pågående covid-19-pandemin. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att i 
samordning med FN-organen öka sina 
insatser för att tillhandahålla bistånd 
under denna humanitära kris, i linje med 
översikten över de humanitära behoven. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att vidta åtgärder för att 
stödja utkomsten för de 1,4 miljoner 
internflyktingarna.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/60

Ändringsförslag 60
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 56

Förslag till resolution Ändringsförslag

56. Europaparlamentet beklagar den 
allt sämre människorättssituationen på 
Krim sedan inledningen av ockupationen, 
eftersom Ryssland drastiskt har 
kringskurit mötes-, yttrande-, förenings-, 
informations- och religionsfriheten sedan 
ockupationen började. Parlamentet 
beklagar djupt den diskriminerande 
politik som de självutnämnda ryska 
myndigheterna infört mot i synnerhet 
Krims tatariska etniska minoritet, 
intrånget i deras egendomsrätt, de 
tilltagande hotelserna mot den 
befolkningsgruppen och mot dem som 
motsätter sig den olagliga annekteringen 
genom påtvingad värnplikt, förföljelse, 
genomsökningar, frihetsberövanden och 
påtvingade försvinnanden, liksom den 
ovan nämnda bristen på yttrande-, 
förenings- och religionsfrihet samt 
rörlighet på halvön. Parlamentet begär 
omedelbar och villkorslös frigivning av 
alla olagligt frihetsberövade och 
fängslade ukrainska medborgare på 
Krimhalvön och i Ryssland, inbegripet 
krimtatariska aktivister. Parlamentet 
uppmanar vidare Ryssland att utreda de 
grymheter som begåtts mot krimtatarer 
och att garantera och skydda 
krimtatarernas, ukrainarnas och alla 
etniska och religiösa folkgruppers rätt att 
bevara och utveckla sin egen kultur, 

Utgår
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tradition, utbildning och identitet.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/61

Ändringsförslag 61
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet beklagar att det 
finns runt 1,5 miljoner internflyktingar i 
Ukraina, vilket gör det till det nionde 
största landet i världen när det gäller 
antalet internflyktingar. Parlamentet 
noterar att huvudansvaret för detta vilar 
hos Ryssland och dess inofficiella styrkor. 
Parlamentet uppmanar de ukrainska 
myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder 
för att minska lidandet hos de människor 
som drabbats av konflikten och genomföra 
åtgärder för att skydda internflyktingars 
rättigheter. Parlamentet uppmanar Ukraina 
att bevilja internflyktingarna fullständiga 
medborgerliga och politiska rättigheter och 
att följa internationella standarder rörande 
behandlingen av internflyktingar. 
Parlamentet betonar vikten av att skydda 
och garantera de ukrainska medborgerliga 
rättigheterna på de tillfälligt ockuperade 
territorierna, inbegripet genom förenklade 
förfaranden för att få pension utbetald och 
för att få personbevis utfärdade för barn, 
och därmed förebygga risken att de blir 
statslösa och sårbara.

57. Europaparlamentet beklagar att det 
finns runt 1,5 miljoner internflyktingar i 
Ukraina, vilket gör det till det nionde 
största landet i världen när det gäller 
antalet internflyktingar. Parlamentet 
uppmanar de ukrainska myndigheterna att 
vidta ytterligare åtgärder för att minska 
lidandet hos de människor som drabbats av 
konflikten och genomföra åtgärder för att 
skydda internflyktingars rättigheter. 
Parlamentet uppmanar Ukraina att bevilja 
internflyktingarna fullständiga 
medborgerliga och politiska rättigheter och 
att följa internationella standarder rörande 
behandlingen av internflyktingar. 
Parlamentet betonar vikten av att skydda 
och garantera de ukrainska medborgerliga 
rättigheterna på de tillfälligt ockuperade 
territorierna, inbegripet genom förenklade 
förfaranden för att få pension utbetald och 
för att få personbevis utfärdade för barn, 
och därmed förebygga risken att de blir 
statslösa och sårbara.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/62

Ändringsförslag 62
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 59

Förslag till resolution Ändringsförslag

59. Europaparlamentet noterar att den 
femåriga handlingsplanen för 
genomförandet av Ukrainas nationella 
strategi för mänskliga rättigheter löper ut 
2020 och efterfrågar en grundlig översyn 
av dess främsta resultat innan mål fastställs 
för en uppföljande handlingsplan. 
Parlamentet håller sig uppmärksammat på 
det stöd som den ukrainska regeringen ger 
det krimtatariska folket och uttrycker sin 
oro över bristen på finansiering i det 
budgetförslag för 2021 som lämnades in 
till Verchovna Rada i september 2020 och 
rör programmet för vidarebosättning och 
inkvartering av krimtatarer och personer av 
andra nationaliteter som deporterats från 
Ukrainas territorium. Parlamentet 
uppmanar Ukraina att anta lagarna om 
Ukrainas urbefolkningar, om den 
krimtatariska urbefolkningens ställning och 
om ändring av författningen så att den 
erkänner det nationella/territoriella 
självstyret för krimtatarerna i Ukraina, och 
i synnerhet på Krim, vilket härrör från den 
krimtatariska urbefolkningens oförytterliga 
rätt till självbestämmande. Parlamentet 
insisterar på att de ukrainska 
myndigheterna ska lösa problemen för den 
enda tv-kanalen på krimtatarernas språk, 
ATR, och erbjuda en stabil mekanism för 
finansiellt och tekniskt stöd i syfte att göra 
det möjligt för stationen att fortsätta sina 

59. Europaparlamentet noterar att den 
femåriga handlingsplanen för 
genomförandet av Ukrainas nationella 
strategi för mänskliga rättigheter löper ut 
2020 och efterfrågar en grundlig översyn 
av dess främsta resultat innan mål fastställs 
för en uppföljande handlingsplan. 
Parlamentet håller sig uppmärksammat på 
det stöd som den ukrainska regeringen ger 
det krimtatariska folket och uttrycker sin 
oro över bristen på finansiering i det 
budgetförslag för 2021 som lämnades in 
till Verchovna Rada i september 2020 och 
rör programmet för vidarebosättning och 
inkvartering av krimtatarer och personer av 
andra nationaliteter som deporterats från 
Ukrainas territorium. Parlamentet 
uppmanar Ukraina att anta lagarna om 
Ukrainas urbefolkningar, om den 
krimtatariska urbefolkningens ställning och 
om ändring av författningen så att den 
erkänner det nationella/territoriella 
självstyret för krimtatarerna i Ukraina, och 
i synnerhet på Krim, vilket härrör från den 
krimtatariska urbefolkningens oförytterliga 
rätt till självbestämmande. Parlamentet 
insisterar på att de ukrainska 
myndigheterna ska lösa problemen för den 
enda tv-kanalen på krimtatarernas språk, 
ATR, och erbjuda en stabil mekanism för 
finansiellt och tekniskt stöd i syfte att göra 
det möjligt för stationen att fortsätta sina 
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sändningar i det Rysslandsockuperade 
Krim. Parlamentet välkomnar Ukrainas 
initiativ att utveckla strategin för 
utveckling och popularisering av 
krimtatarernas språk för perioden fram till 
2032.

sändningar i Krim. Parlamentet välkomnar 
Ukrainas initiativ att utveckla strategin för 
utveckling och popularisering av 
krimtatarernas språk för perioden fram till 
2032.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/63

Ändringsförslag 63
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 60

Förslag till resolution Ändringsförslag

60. Europaparlamentet uppmanar 
utrikestjänsten och kommissionen att 
snabbt operationalisera och genomföra en 
EU-sanktionsmekanism för mänskliga 
rättigheter, en europeisk lagstiftning av 
Magnitskij-typ, på grundval av artikel 215 
i EUF-fördraget, som gör det möjligt att 
snabbt införa sanktioner mot enskilda och 
företag som är inblandade i allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och ansvariga för andra 
brott, inbegripet korruption, och 
uppmanar Ukraina att följa exemplet och 
införa en ukrainsk version av sådan 
lagstiftning.

60. Europaparlamentet uppmanar EU 
att upphöra med att använda unilaterala 
sanktionsordningar som strider mot 
internationell rätt.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Ändringsförslag 64
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 63a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

63a. Europaparlamentet fördömer i 
starkast möjliga ordalag förbudet mot 
Ukrainas kommunistparti och vill se att 
detta förbud omedelbart upphävs. 
Parlamentet är djupt bekymrat över denna 
attack mot yttrandefriheten och ett 
demokratiskt politiskt partis existens i 
Ukraina, och uppmanar EU-
institutionerna samt andra demokratiska 
europeiska och internationella organ att 
bestämt ta avstånd från och kraftfullt 
fördöma detta allvarliga angrepp på 
demokratin i Ukraina.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Ändringsförslag 65
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet uppmuntrar det 
arbete som utförs av europeiska politiska 
stiftelser för att hjälpa fram nästa 
generations politiska ledare i Ukraina.

65. Europaparlamentet beklagar djupt 
europeiska politiska stiftelsers politiska 
inblandning där de utger sig för att hjälpa 
fram nästa generations politiska ledare i 
Ukraina.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Ändringsförslag 66
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet upprepar att 
EU måste fortsätta att stödja Ukraina i att 
motverka hybridhot och desinformation 
och falska nyheter, inbegripet genom att 
stärka de oberoende medierna och den 
strategiska kommunikationen om 
mediekunnighet i syfte att stärka 
Ukrainas motståndskraft. Parlamentet 
välkomnar beskedet om att en dialog på 
cyberområdet ska inledas mellan EU och 
Ukraina.

Utgår

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Ändringsförslag 67
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet beklagar också 
ökningen av statsägda företag och 
uppmanar med kraft Ukraina att gå 
vidare med privatiseringen av statsägda 
företag i syfte att modernisera ekonomin 
och se till att den fungerar bättre samt 
förhindra oligarkisering. Parlamentet 
understryker behovet av förnyade 
åtaganden från Ukrainas sida för att 
bekämpa inflytandet av egenintressen som, 
om de förbises, allvarligt skulle kunna 
undergräva de reformresultat som uppnåtts 
hittills och Ukrainas stödåtgärder på det 
hela taget.

83. Europaparlamentet understryker 
behovet av förnyade åtaganden från 
Ukrainas sida för att bekämpa inflytandet 
av egenintressen och oligarker som, om de 
förbises, allvarligt skulle kunna undergräva 
de reformresultat som uppnåtts hittills och 
Ukrainas stödåtgärder på det hela taget.

Or. en



AM\1224017SV.docx PE662.893v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3.2.2021 A9-0219/68

Ändringsförslag 68
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 89

Förslag till resolution Ändringsförslag

89. Europaparlamentet välkomnar att 
Ukraina har anslutit sig till EU:s 
hälsosäkerhetskommitté och systemet för 
tidig varning och reaktion så att landet kan 
delta i den alleuropeiska samordningen av 
åtgärder med anledning av covid-19-
pandemin inom den offentliga hälso- och 
sjukvården. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen, medlemsstaterna och 
Ukraina att intensifiera samarbetet kring 
folkhälsans motståndskraft och att utbyta 
bästa praxis och samarbeta med det civila 
samhället för att inrätta epidemistrategier 
som är inriktade på samhällets mest utsatta 
grupper.

89. Europaparlamentet välkomnar att 
Ukraina har anslutit sig till EU:s 
hälsosäkerhetskommitté och systemet för 
tidig varning och reaktion så att landet kan 
delta i den alleuropeiska samordningen av 
åtgärder med anledning av covid-19-
pandemin inom den offentliga hälso- och 
sjukvården. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen, medlemsstaterna och 
Ukraina att intensifiera samarbetet kring 
folkhälsans motståndskraft och att utbyta 
bästa praxis och samarbeta med det civila 
samhället för att inrätta epidemistrategier 
som är inriktade på samhällets mest utsatta 
grupper. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att ge stöd till Ukrainas 
regering när det gäller att få tillgång till 
vacciner mot covid-19.

Or. en


